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انتخاب الصوالحي رئيسا لملتقى رجال أعمال نابلس
نابلــس- الحيــاة االقتصادية- عقــد مجلس إدارة 
ملتقى رجــال أعمال نابلس اجتماعه الدوري في 
مقــر الملتقى، ناقــش خالله عددا مــن القضايا 
التي تهم القطاع الخــاص وأعضاءالهيئة العامة 

للملتقى.
وتم خالل االجتماع انتخــاب رجل األعمال ناصر الصوالحي 

رئيسا لمجلس إدارة الملتقى لألعوام المقبلة.

السعودية ترفع أسعار البنزين
دبي- (رويتــرز)- ذكرت وكالة األنباء الســعودية أن المملكة 

رفعت األسعار المحلية للبنزين أمس.
وقالت الوكالة إن بنزين 91 ســيباع بســعر 1.37 ريال للتر 
بزيادة عن سعره السابق الذي كان يبلغ 0.75 ريال في حين 
ســيباع بنزين 95 بسعر 2.04 ريال للتر بارتفاع عن سعره 

السابق الذي كان يبلغ 0.90 ريال.
وسيظل سعر الديزل للشاحنات دون تغيير.

«الضمان االجتماعي» تعقد 
لقاءات لبناء نظامها المحوسب

غــزة- الحيــاة االقتصادية- واصــل مجلس 
إدارة مؤسســة الضمان االجتماعي برئاســة 
رئيس مجلس اإلدارة وزير العمل مأمون أبو 
شــهال، أمس، اللقاءات مع مختلف القطاعات 
وخصوصاً قطاع شركات االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومــات لبنــاء النظــام المحوســب، فــي 
إطار االســتعدادات إلطالق مؤسسة الضمان 

الفلسطينية.
وعقــد مجلــس اإلدارة في مدينــة غزة وعبر 
اإلدارة  مــع  كونفرنــس»  تقنيــة «الفيديــو 
التنفيذية للمؤسسة بالضفة لقاًء موسعاً مع 
ممثلي شركات أنظمة المعلومات والتكنولوجيا 
برئاســة مجموعة «بيتــا»، وبحضور ممثلين 
عن وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، 
حيــث تــم البحث فــي إمكانية قيام شــركات 

التكنولوجيا المحلية ببناء النظام المحوســب 
الخاص بالمؤسسة.

وقال أبو شــهال الذي ترأس االجتماع: إن عدة 
دول عربية عرضت على المؤسســة تزويدها 
بالنظام المحوســب، إال أنه فضــل أن تقوم 
شركات محلية باســتحداثه وبنائه، خصوصاً 

وأنها على قدرة عالية جداً.
وأضاف: أن هذا النظام له طبيعة خاصة وهو 
نظام ذو أهمية كبرى إلدارة المؤسسة بشكل 
ســليم، كما وصف نتائج اللقــاءات بالمثمرة، 
مؤكداً انه سيتم بلورة هذا الموضوع للوصول 
الى عقد.وعبر عن أمله في أن تبدأ مؤسســة 
الضمان عملها خالل األســابيع المقبلة لتقدم 
خدماتها لنحو 900 ألف مواطن في قطاع غزة 

والضفة الغربية بما فيها القدس.

2.5 مليون دوالر ديون بنكية على تجار غزة
غزة– الحياة االقتصادية– نفوذ البكري- اكد العديد 
من التجــار ورجال االعمال اهمية ايجاد المزيد من 
التســهيالت والحد من نســبة الرســوم والضرائب 
في ظل الظــروف الصعبة واالزمات المتراكمة في 
محافظات غزة والتي ادت الى شلل الحركة التجارية 
ووجــود العديــد من التجــار في الســجون وتراكم 

الديون التي بلغت 2.5 مليون دوالر لبنوك غزة.
جــاء ذلك في اللقاء الذي نظمته غرفة وتجارة غزة 
امس واستضافت خالله احمد االفرنجي مدير عام 
الجمارك بحكومة الوفاق وعدد من ممثلي القطاع 

الخاص.
وقال وليد الحصري رئيس الغرفة: ان قطاع غزة يمر 
بأوضاع اقتصادية صعبة جراء الحصار واالنقسام 
واالحتــالل وبالتالــي فان االزمات التــي عاني منها 
القطاع ادت الى حالة الشلل الكامل لكافة القطاعات 
االقتصادية، مشيرا الى ان القطاع الخاص هو اآلن 
فــي النفس االخير، ال ســيما ان العديــد من التجار 
في الســجون او أعلنوا إفالســهم وأغلقوا محالهم 
التجارية، مشددا على ضرورة دعم اهل غزة بعد 10 
ســنوات من االنقسام والوضع الصعب المأزوم من 
خالل االعفاء من الرســوم والضرائب لفترة معينة 

الى حين تحسن الظروف.
وقال االفرنجي: ان تسلم العمل في ادارة الجمارك 
منذ شهرين واالدارة تعمل على دعم التجار والتعرف 
علــى المعيقــات لدى القطــاع الخــاص خاصة انه 
تــم اكتشــاف ان العديد من االموال تمت ســرقتها 

وتبذيرها في الفترة السابقة.
وقال رجل االعمال رفيق حميد: ان التجار يواجهون 
عددا من الصعوبات في معبر كرم ابو سالم جراء 

ارتفاع رســوم الجباية وتم مؤخرا فرض الرســوم 
بنســبة اعلى من الماضي في حين لم يتم العمل 
بالمرسوم الرئاسي بشأن اعفاء غزة من الضرائب 

والرسوم.
وشــدد التاجر عماد عبد الهادي ممثل جمعية تجار 
المالبس على ضرورة اعطاء المزيد من التسهيالت 
الــى غزة ألن الوضع اقرب من االنهيار على ان يتم 
تشكيل جلسات نقاش متواصلة للنظر في الوضع 
الراهن واتخاذ االجراءات والقرارات التي تساهم في 
تحسين الوضع الكارثي وعدم التمييز بين الضفة 
وغزة وانما العمل بصورة موحدة من خالل حكومة 

الوفاق الوطني.
واكد التاجــر فايز ابو عكر ان الجميع يدرك ان غزة 
كان يدخلهــا بيانــات جمركية وذهبــت دون جدوى 
وتم اكتشــاف ذلك بعد تسلم حكومة الوفاق وكان 
التجار يشتكون من ضرائب حماس واآلن استمرت 

الضرائــب وادت الــى زيــادة المديونيــة لتجار غزة 
للبنوك لتصل الى 2.5 مليون دوالر.

وتطــرق التاجــر حمــدي ابو ســيدو الى مشــكلته 
المتعلقــة باحتجــاز بضاعتــه ألكثر من شــهر في 
دائــرة الجمــارك وقيمتها 80 الف شــيقل رغم أنه 
قدم االوراق الموقعة مــن جهات االختصاص دون 

االفراج عنها.
ورد احمــد االفرنجــي بقوله: إن دائــرة الجمارك 
حصلــت علــى الجباية بقيمة مليونيــن و30 الف 
شــيقل خالل الشهرين، مشيرا الى وجود العديد 
مــن الفواتيــر المــزورة ومشــاكل بشــأن البيان 
الجمركــي وبعض القيود المرتبطة باالســتيراد 
والبضائع الممنوعة من الدخول الى غزةن مؤكدا 
انــه على اســتعداد الســتقبال الشــكاوى وايجاد 
الحلــول الالزمة لدعم التجــار والنهوض بالواقع 

االقتصادي في غزة.

طالبتان من «القدس المفتوحة» تنجزان مشروع «دور النحل في زيادة الكفاءة اإلنتاجية لمحصولي اللوز والكوسا»
رام اهللا- الحيــاة االقتصادية- أنجزت 
طالبتــان من كليــة الزراعة في فرع 
جامعــة القــدس المفتوحــة بجنين 
«دور  بعنــوان:  تخــرج  مشــروع 
النحل في تحســين وزيــادة الكفاءة 
اإلنتاجية لمحصولي اللوز والكوسا»، 
استكماالً لمتطلبات التخرج من درجة 

البكالوريوس من الكلية.
الطالبتــان همــا: هنــادي أمجد وليد 
موســى، ولينا محمــد محمود صبح، 
من تخصص الزراعة، تحت إشــراف 
د. معن شقورة، عميد كلية الزراعة.

فــي  المشــروع  فكــرة  وتتلخــص 
استخدام نحل العسل بشكل رئيس 
في تلقيح األشجار المثمرة ومحاصيل 

الخضر.
دور  معرفــة  إلــى  الدراســة  تهــدف 
التلقيــح بنحل العســل وتأثيره على 
رفع كفاءة اإلنتاجية لمحصولي اللوز 
والكوســا، وقد قسمت الدراسة على 

أشجار اللوز، ومحصول الكوسا.
وأجريت الدراســة على أشــجار اللوز 
في أرض مساحتها (10) دونمات على 
أشــجار عمرها (15) عامــاً، ووضعت 
(10) خاليــا نحل عســل، واختير (3) 
شــجرات بشــكل عشــوائي، باختيار 
(6) أفرع من كل شــجرة لتغطية (3) 
أفرع بالشــبك، وإبقاء (3) أفرع منها 
مكشــوفة. وفــي بدايــة اإلزهار تم 
عد األزهار على كل فرع من األفرع 
الســتة المختــارة، ثم إعــادة تغطية 

األفرع المختارة للتغطية، وبعد فترة 
العقد تم عد الثمــار العاقدة وإجراء 
 T –) باســتخدام إحصائــي  تحليــل 
TEST) لمعرفة دور النحل في زيادة 

نسبة العقد.
أما ما يتعلق بمحصول الكوســا فقد 
زرعــت (4 دونمات) بهــذا المحصول 
 (SUMMER SQUASH) من صنــف
زراعــة بعليــة، ووضعــت خلية نحل 
عســل في األرض، واختير (3) أتالم 
بشكل عشــوائي و(6) أمتار من كل 
تلم، ثم تغطية (3) أمتار بالشــاش، 
وإبقاء (3) أمتار مكشوفة. في الدفعة 
األولى من وقت اإلزهار عدت األزهار 
ووضعــت عليها عالمات باســتخدام 
 طالء أظافر، بعد فترة العقد تم عد
الثمار ومقارنة نســبة الثمار العاقدة 

في النباتات المكشــوفة إلى نســبة 
العقد في النباتات المغطاة.

ومن أهم النتائــج التي توصل إليها 
المشروع:

أوالً: نتائــج الدراســة علــى أشــجار 
اللوز: تبين أن هناك فروقا ذات داللة 
إحصائية عند مســتوى (ألفا =0.05) 
في دور نحل العسل في زيادة نسبة 

العقد في اللوز.
ثانياً: النتائج على محصول الكوسا:

* زيادة نسبة العقد للنباتات التي تم 
تلقيحها بواسطة النحل عن تلك التي 

لم يصلها النحل.
* جــودة الثمار الناتجة عــن التلقيح 

بنحل العسل كانت ممتازة.
* أسهمت الدراسة في إقناع المزارع 
الذي تمت الدراسة في حقله ومزرعته 

بأهميــة دور نحــل العســل في رفع 
اإلنتاجية نتيجة اســتخدام  الكفــاءة 
خليــة النحــل، ومقارنتهــا بالكفاءة 
اإلنتاجيــة التــي تــم الحصــول من 
اإلنتاج التقليدي (بــدون وجود خلية 
نحــل العســل) لنفــس الصنف من 
المحصول وبنفس ظــروف الزراعة 

(زراعة بعلية) في الحقل ذاته.
وتكمن أهمية المشروع في أنه يزيد 
إنتاجيــة المحاصيــل التــي خضعت 
للتجربــة، مــا يعــود بالفائــدة على 
صاحب المزرعة، باإلضافة إلى دخل 

إضافي من منتجات النحل.
أمــا الجديد في المشــروع هو اعتياد 
المزارعيــن علــى اســتخدام النحــل 
الطنــان داخــل البيوت البالســتيكية 
بشــكل رئيســي في التلقيح، وعدم 
اهتمامــه باالعتمــاد علــى طريقــة 
رئيسة في األشجار المثمرة ومحاصيل 
هنا  والفكــرة  المكشــوفة.  الخضــر 
استخدام نحل العسل بشكل رئيسي 
في تلقيح األشجار المثمرة ومحاصيل 

الخضر في الحقول المكشوفة.
وقالت الطالبتــان: «نأمل باالهتمام 
بدراســتنا هــذه وبالدراســات التــي 
علــى منوالها ألهميتها فــي القطاع 
الزراعــي، ثم نشــرها لتصــل أكبر 
شريحة من الفئة المستهدفة، ونرجو 
أن تحظى هذه الدراسة بالرعاية من 
قبل مركــز البحوث الزراعيــة التابع 
لكلية الزراعة في جامعتنا الحبيبة».

«سبيتاني» تحتفل بالذكرى الـ 57 عاما على تأسيسها
تبدأ شــركة اكرم ســبيتاني 
واوالده ومع بداية العام الجديد 
بمــرور  باالحتفــال   2018
57 عامــا علــى تأسيســها، 
حيث تعد ســبيتاني الشركة 
المختصــة  محليــا،  األولــى 
في مجال اســتيراد وتسويق 
مختلــف االجهــزة المنزليــة 
وااللكترونيــة  والكهربائيــة 
والمكيفــات المنزلية وأجهزة 
الهواتف الذكية في الســوق 
الفلســطيني باإلضافــة الى 

أنها الشبكة االولى واألكبر في تسويق األجهزة 
الكهربائية في فلسطين.

تأسست شــركة سبيتاني عام 1961 على يد 
المرحوم الســيد أكرم ســبيتاني األب وبدأت 
بفــرع واحــد فــي مدينــة القدس، ثــم نمت 
وتطــورت الشــركة تحــت إدارة الســيد مازن 
اكرم ســبيتاني المدير العــام وبفضل العمل 
المســتمر والجهد الكبير وثقة الناس، الى أن 
أصبحت اليوم تتكون من 22 فرعاً،  تنقســم 
الى “سبيتاني، ســبيتاني تنزيالت، سبيتاني 
هوم“، منتشرة في مختلف محافظات الوطن 
وتدار من الجيل الثالث لعائلة سبيتاني، حيث 
تغطــي فروع ”ســبيتاني“ محافظــات عديدة 
في الضفة والقــدس وتحتوي على مجموعة 
من األجهزة الكهربائيــة والمنزلية، اما فروع 
”سبيتاني هوم“ تقوم بتغطية الضفة وتشمل 
كل مــا يلزم من األجهزة المنزلية الكهربائية 
واإللكترونية باالضافة الى مجموعة كبيرة من 
المنسوجات واإلكسسوارات المتنوعة واالدوات 
المطبخية، و”سبيتاني تنزيالت“ حيث يمكنك 
الحصول على منتجات عالية الجودة وبأسعار 

معقولة. 
باالضافــة لذلك كانت ســبيتاني الشــركة 
االولى والوحيدة في افتتاح فرع متخصص 
في بيــع االجهــزة االلكترونية وهــو فرع « 
الهايتــك» المتواجــد فــي مدينــة رام اهللا 
والــذي يضــم مجموعة من أحــدث االجهزة 
االلكترونية وألعاب الفيديو والهواتف الذكية، 
 Sbitany وقامت الشركة ايضا في افتتاح فرع
iStore الــذي يعد الفرع األول من نوعه في 
فلســطين المتفــرد فــي بيع جميــع أجهزة 
 iPhone العالمية، من هواتف Apple شركة
 ،iPodو  iPad وأجهــزة أنواعهــا،  بمختلــف 
 MacBookو MacBook وأجهزة البتوب مثل
Air، واكسسوارات Apple االصلية باإلضافة 
لغيرها من االجهزة المختلفة، وتم تصميمه 
بأعلى المواصفات العالمية يتناسب مع اسم 

 .«Apple «عالمي كشركة
ويعمــل اليــوم ضمــن فريق ســبيتاني أكثر 
مــن 500 موظفــاً و200 متعاقــد مــن ذوي 
خيرة الشــباب الفلســطيني الذيــن يتمتعون 
بالخبرة والكفاءة، فقد ســعت الشــركة طيلة 
هذه الســنوات الى توظيف الطاقات الشبابية 
للمساهمة بشكل بسيط من التقليل من حجم 
البطالة في أوســاط الشباب فهي تعتبر ذلك 
جــزءا من مســؤوليتها االجتماعية، باإلضافة 
ايضا إلى أكثر من 350 وكيالً معتمدا يمتدون 
في مختلف محافظات الضفة، القدس، وقطاع 

غزة. 

لعمــل  با ليــة  لعا ا مهنيتهــا  وبفضــل 
تمكنــت شــركة ســبيتاني مــن الحصــول 
برى الشــركات  على الوكالــة الحصريه لكُ
العالميــة مثــل “ إل جي،بيكــو، فيليبس، 
ســكاي ورث، ميديا، تكنوغــاز، جليم غاز، 
بيســل، يونيفرســال، فيرغــاز، ماجيــك، 
جارنيــت،  يوروبا،يوروســتار،ييوروفاك، 
باالرينــي، جدينــي، ســنبس، لوك&لوك، 
ساندســك، كانــون، بيلكــن، اوتربوكس، 

سيلولير الين، بيبل،“ وغيرهم.
وحرصت شركة سبيتاني طيلة ال 57 عاما 
الــى جعل الزبون محــور اهتمامها والعمل 
على كسب ثقته ليس فقط من خالل توفير 
أحــدث االجهزة بل أيضا مــن خالل تقديم 
أفضل الخدمات ما بعد البيع له، عبر افتتاح 
أكثــر من 7 فروع خاصة ب ”خدمة الزبائن“ 
المنتشــرة في القــدس ورام اهللا والخليل 
والبيــرة ونابلس وغزة التي تقدم خدماتها 
لجمهــور كبيــر مــن الزبائــن والمواطنين 
بكفــاءة ومهنيــة عالية، فبمجــرد تواصل 
الزبون مع خدمة زبائن سبيتاني سيحصل 
على خدمــة متكاملة من خالل فريق كبير 
والمدربيــن  المتميزيــن  الموظفيــن  مــن 
لالجابة على كافة أســئلته، وفريق صيانة 
مجهز وحاصل على أفضل الدورات في عالم 
صيانــة االجهزة الكهربائيــة وااللكترونية، 
وبإمكانه التوجــه لكل المحافظات، ويملك 
اكثر من 45 سيارة تصل الزبون اينما كان، 
ويضــم مركز خدمات ســبيتاني قطع غيار 
اصليــة متوفــرة لجميع انــواع االجهزة من 
خــالل مقرات الصيانة لضمــان افضل اداء 

الجهزتكم. 
باالضافــة لكل هــذه االنجــازات العظيمة 
التي حققتها الشركة على الصعيد المهني 
وتأثيرها االيجابي على السوق الفلسطيني 
على مدار 57 عاما، رأت الشركة وآمنت بأن 
عليها مسؤولية اتجاه مجتمعها الفلسطيني 
لذا قامت بإطالق برنامج “ نحن نهتم “ عام 
2013 البرنامج المشــترك بين الموظفين 
واإلدارة استكماال لترسيخ مبدأ المسؤولية 
االجتماعية واالنسانية الواقعة عليها كشركة 
فلســطينية مقدســية ال تنفصل عن هذا 
المجتمع، واهتمت بمختلف نواحي المجتمع، 
قامــت مــن خاللــه بالعديــد مــن الحمالت 
واالعمال االنسانية والمجتمعية مثل ترميم 
المدارس، ودعم المستشــفيات، ومساعدة 
المؤسسات الخيرية والنسوية وأطلقت عدة 
نشاطات منها، برنامج سبيتاني شباب الذي 

بهتم بتدريب طالب الجامعات وغيرها.

«تجارة جنين» تعيد توزيع المناصب اإلدارية لمجلس إدارتها
جنين- الحياة االقتصادية- عقد مجلس إدارة غرفة 
تجارة وصناعة جنين، أمس، جلســة إلعادة توزيع 
المناصب اإلدارية لمجلــس اإلدارة، بحضور جمال 
جوابرة أمين عام اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية، 
وإيهاب الحاج ياسين مدير وحدة القطاع الخاص في 
وزارة االقتصاد الوطني، ومدير عام الغرفة التجارية 
فــي جنين محمد كميــل، والمستشــار االقتصادي 
التحــاد الغــرف التجاريــة رياض عويضــه، ومدير 
مديرية االقتصاد الوطني في جنين عماد أبو طبيخ.

واستعرض اللقاء آخر المستجدات االقتصادية في 
جنين من حيث النمو االقتصادي الذي زادت وتيرته 
خالل األعوام الماضية. كما بحث المشاركون مدى 
التزام تجار جنين بما عليهم من مستحقات ضريبية، 
مقارنة مع باقي المحافظات الفلسطينية، وطالبوا 

بمزيــد من الدعم الحكومي للمحافظة مقابل هذا 
االلتــزام من قبــل التجار. كما طالــب مجلس إدارة 
الغرفــة التجارية بضــرورة إجراء مراجعة شــاملة 
لقانــون العمــل الفلســطيني ليتالءم مــع الوضع 

االقتصادي ومتطلبات المرحلة.
وعبر جمال جوابرة أمين عام اتحاد الغرف التجارية 
عن ارتيــاح االتحاد لمعــدل النمــو االقتصادي في 
جنين، معتبرا أن جنين تحظى بمزايا اســتثمارية 

عديدة، ودعا القطاع الخاص لالستفادة منها.
وأبدى جوابرة استعداد اتحاد الغرف التجارية لتذليل 
أية عقبات تعترض سير تطور القطاع الخاص في 
المحافظة.وأشــار إيهاب الحاج ياسين، مدير وحدة 
القطاع الخاص في وزارة االقتصاد الوطني إلى أن 
وزارته تعي تماماً األهمية البالغة للعالقة اإليجابية 

مع القطاع الخاص. وأكد سعي الوزارة لتوفير أجواء 
وتسهيالت للقطاع الخاص لضمان تطوره وقيامه 

بدوره الريادي في بناء مؤسسات الدولة.
وتــال إيهــاب الحــاج ياســين محضــر إعــادة توزيع 
المناصــب اإلدارية الذي يجمع فيــه مجلس اإلدارة 
علــى تســلم ذوقان أبــو بكر مهام رئاســة الغرفة 
التجارية، وتسلم جمال أبو لبان مهام نائب الرئيس، 
ومحمد مناصرة مهام أمين السر الغرفة التجارية. 
وفي أعقاب ذلك كرم الحضور رئيس الغرفة التجارية 
السابق هشام مساد ونائبه عبد السالم أبو هزيم، 
وأمين ســر الغرفة التجارية صالح المالح ورئيســها 
الفخــري علي بركات على الجهود التي بذلوها خالل 
العاميــن الماضيين في ســبيل تطويــر أداء الغرفة 

التجارية والدفاع عن مصالح منتسبيها.

متحدثون في اللقاء.

ابو شهال خالل اللقاء.

قيمتها ربع مليون شيقل

فوز مواطن من عجة بجائزة حسابات التوفير الشهرية لبنك «القاهرة عمان»
رام اهللا – الحياة االقتصادية-  فاز المواطن فريد غربية، 
مــن عجة قرب جنيــن، بالجائزة الشــهرية ضمن حملة 
حســاب التوفير لبنك القاهرة عمان، المعروفة باســم 
«معنا بس بتصير مليونير»، عن شــهر تشرين الثاني 

الماضي، وقيمتها ربع مليون شيقل.
وباإلعالن عن فوز غربية، وهو الفائز الحادي عشر ضمن 
الحملة، تبلغ قيمة الجوائز المقدمة من قبل البنك منذ 
بداية العام الحالي، نحو 3,750,000 شيقل، ما يعكس 
مدى تقدير البنك لعمالئه من جهة، ومتانة أدائه المالي 
مــن جهة ثانية، باعتبــار أن جائزة البنك تعتبر من بين 
األكبر على مستوى الجهاز المصرفي في فلسطين، وما 
زالت هناك فرصة للفوز بجائزة قيمتها مليون شــيقل 

عن شهر كانون أول.
وعبر المواطن الفائز، عن فرحته بالجائزة، مشــيرا إلى 

أن تعامــل البنك الجيد هو الجائــزة. وأوضح أن الجائزة 
ستكفل له تأمين تعليم واحتياجات ابنائه.

وأثنــى فريد، على خدمات البنــك ، حيث انه عميل لدى 

بنك القاهــرة عمان منذ عــام 1995. وحث المواطنين 
على فتح حســابات لدى البنك، لالســتفادة من حمالته 

وخدماته المتنوعة.
ويقدم البنك جوائز مالية ضخمة في اطار حملته «معنا 
بس بتصير مليونير»، حيث تبلغ الجوائز مليون شيقل 

كل ستة أشهر، عالوة على ربع مليون شيقل شهريا.
وتقوم فكرة الحملة على فتح حساب بقيمة 200 دينار أو 
ما يعادلها بالعمالت األخرى، علما أنه كلما زاد الرصيد، 
زادت فــرص الفوز، فكل 50 دينارا اضافية يتم ايداعها 
في الحساب، توفر فرصة اضافية للدخول في السحب.

يذكــر أن الحملة تمتد على مدار العام، علما أن برنامج 
التوفير لدى البنك يتيح العديد من المزايا، مثل الحصول 
على بطاقة فيزا بضمان حســاب التوفير ومجانا للسنة 

األولى للبطاقات الجديدة فقط.
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